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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Walt Disney 

Η εταιρεία Helenco S.A. ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων.

Η κύρια δραστηριότητα της είναι η συλλογή, μεταφορά και 
επεξεργασία όλων των ειδών των αποβλήτων,επικίνδυνα ή μη και 
όλες οι κατηγορίες των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Με την διαρκή ενημέρωση και προσπάθεια του άρτιου 
εκπαιδευμένου προσωπικού της καθώς και με την κατοχή και 
χρήση του πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος 
ανανεώνεται συνεχώς εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εποχής και 
του κάθε έργου που αναλαμβάνει η εταιρεία μας, επιτυγχάνεται 
η υψηλότερη ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών που 
προσφέρει και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της 
με κύριο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία από την ίδρυση της μέχρι σήμερα διατηρεί συνεχόμενη 
ανοδική πορεία καταλαμβάνοντας εξέχουσα και ανταγωνιστική 
θέση στον χώρο που δραστηριοποιείται.

Με την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της, καθώς 
και την άριστη γνώση των διαδικασιών που προβλέπονται 
από την Διεθνή και Νομοθεσία, η εταιρεία εξελίσσεται διαρκώς 
και αναζητά νέες λύσεις σε κάθε στάδιο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της και καλύπτει με απόλυτη επιτυχία τις απαιτήσεις 
όλων των πελατών της.

Στα πλαίσια της διαρκής εξέλιξης της σχεδιάζεται η κατασκευή 
σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης 
αποβλήτων.

Καθ΄όλη την διάρκεια της ενεργούς δράσης της, η Helenco 
S.A. έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση έργων από Δημόσιους 
οργανισούς καθώς και ιδιωτικών εταιρειών.

Η εταιρεία Helenco S.A. ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

IF YOU CAN DREAM IT,
YOU CAN DO IT
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι 3 βασικοί άξονες δραστηριότητας της Helenco S.A. είναι η διαχείριση αποβλήτων, η διαχείριση εγκαταστάσεων και οι υπηρεσίες 
καθαριότητας. Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δημοτικά απόβλητα.

Ζωϊκά υποπροϊόντα.

Υπολείμματα τροφών.

Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

Ληγμένα τρόφιμα.

Σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων (E.M.A.K. – K.Δ.Α.Υ.).

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

Διαχείριση υγρών καταλοίπων.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων βιομηχανίας.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων και υγρών καταλοίπων μαρίνας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εξειδικευμένος καθαρισμός ακτών.

Δίκτυα υδάτων και αποχέτευσης.

Καθαρισμός βιομηχανικών, ξενοδοχειακών και νοσοκομειακών μονάδων.

Περιβαλλοντική ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

HELENCO S.A.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία Helenco S.A. με στόχο την βέλτιστη ανάπτυξη των 
υπηρεσιών της εξοπλίζεται με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις:

01

02

03

Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας 
ISO 9001:2008

Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ISO 14001:2004

Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης 
Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας 
OHSAS 18001: 2007

8 9



- Heraclitus

THERE IS NOTHING PERMANENT
EXCEPT CHANGE



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στην Helenco S.A. έχουμε  κύριο στόχο την αξιοποίηση όλων των αποβλήτων με ιδανικό σκοπό την επίτευξη του μηδενικού απόβλητου. Η διαχείριση αποβλήτων 
ισοδυναμεί με την αξιοποίηση τους  και με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η στρατηγική, η πολιτική, οι στόχοι και οι δράσεις της εταιρείας μας 
υιοθετούν ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης όλων των αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον προσφέροντας την βέλτιστη περιβαλλοντική 
λύση καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων 

Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων 
η εταιρεία μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
δημοτικών αποβλήτων που περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων 
για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό των 
απορριπτόμενων απορριμμάτων και  την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων 
υλικών. Χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι μέθοδοι και ο πλέον σύγχρονος 
τεχνολογικός εξοπλισμός προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των πελατών μας.

Σταθμός  Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

Η Helenco S.A. διαχειρίζεται ολοκληρωμένα τους σταθμούς μεταφόρτωσης 
αποβλήτων μεταφέροντας, αποθηκεύοντας και επεξεργάζοντας τα στερεά 
απόβλητα για την τελική επεξεργασίας τους.

Διαχείριση Ζωϊκών Υποπροϊόντων

Τα ζωϊκά υποπροϊόντα χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως την 
επικινδυνότητας τους. Ορίζονται ως προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα 
προϊόντα που λαµβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο. Η διαχείριση αυτών των υποπροϊόντων για την Helenco 
S.A. στηρίζεται σε ένα συνεκτικό και συνολικό πλαίσιο κοινοτικών υγειονομικών 
κανόνων που διέπουν τη συλλογή, τη μεταφορά, τη μεταποίηση, τη διάθεση 
στην αγορά ή την απόρριψή τους αναλόγως με την κατηγορία τους. Η 
εταιρεία μας διαθέτει όλη την τεχνογνωσία για ολοκληρωμένη διαχείριση των 
ζωϊκών υποπροϊόντων.

Διαχείριση Υπολειμμάτων Τροφών

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση και βιώσιμες λύσεις για τα 
υπολείμματα τροφών. Δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη πηγή αποβλήτων, η 
διαχείριση τους βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση τους μετατρέποντας τα 
σε πράσινη ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται:

•  Η μετατροπή των σκουπιδιών μας σε ενέργεια (ηλεκτρισμός, θερμότητα,  
     βιοκαύσιμα κ.λ.π)
•  Δραστική μείωση του όγκου των σκουπιδιών που οδηγούνται σε ταφή.
•  Βελτίωση περιβαλλοντικής προστασίας.

Διαχείριση Ληγμένων Τροφίμων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συλλογή και διαχείριση των ληγμένων 
τροφίμων. Δεδομένου του εξοπλισμού που διαθέτει εξυπηρετεί  όλων των 
ειδών  τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων πανελλαδικά. Οι ληγμένες 
τροφές επεξεργάζονται, ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε πηγές 
ενέργειας.

Ιατρικά Αποβλητα

Τα ιατρικά απόβλητα χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως το είδος τους και 
την επικινδυνότητα τους. Έχοντας λάβει υπόψη την πολυπλοκότητα καθώς 
και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου είδους αποβλήτων, η εταιρεία μας 
έχει εξειδικευτεί για την ολοκληρωμένη  διαχείριση τους τηρώντας αυστηρά 
πρωτόκολλα κανονισμών τα οποία την καθιστούν ικανή για την διαχείριση 
των ιατρικών αποβλήτων σε όλες τις Υγειονομικές μονάδες της χώρας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η Helenco S.A., προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις, είναι ικανή για την συστηματική και ολοκληρωμένη 
συντήρηση εγκαταστάσεων και βιομηχανικών χώρων παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων 
των ειδών των αποβλήτων, συντήρησης πρασίνου και εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού εφαρμόζοντας 
πράσινες και αποτελεσματικότερες πρακτικές, όλα με αποτέλεσμα την οικονομία, την  ποιότητα, την εξοικονόμηση 
χρόνου και την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων σας.

Συνολική Διαχείριση Αποβλήτων (Ε.Μ.Α.Κ. - Κ.Δ.Α.Υ.)

Ο κάθε πελάτης μας, είναι ένα ξεχωριστό έργο για μας και μελετάται ξεχωριστά 
ώστε να προτείνονται λύσεις εξειδικευμένες για τις ανάγκες του. Παρέχεται 
ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων με κύριο γνώμονα την αξιοποίηση 
τους με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας προσφέροντας σας 
την βέλτιστη περιβαλλοντική λύση.

Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι εγκαταστάσεις 
όπου με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής, 
διαχωρίζονται ομάδες υλικών τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή 
(ανακυκλώσιμα). Στη συνέχεια, τα υλικά υφίστανται ποιοτική αναβάθμιση 
και δεματοποίηση ανά υλικό. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι απαιτήσεις 
ποιότητας για την απορρόφησή τους.

Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) 
απορριμμάτων, πρόκειται για μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, που 
με τη λειτουργία του συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την 
ανακύκλωση. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση 
από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Συντήρηση Πρασίνου

Η εταιρεία μας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση  πρασίνου αλλά και στην διαμόρφωση γενικά 
του τοπίου εφαρμόζοντας πράσινες πρακτικές βασισμένες σε πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης. Αναλαμβάνουμε αστικές και υπαίθριες περιοχές 
πρασίνου ανεξαρτήτου των εκτάσεων τους.

Υπηρεσίες Καθαρισμού.

Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
καθαρισμού. Η στελέχωση της εταιρείας από έμπειρους και ικανούς 
ανθρώπους με πολύχρονη πείρα και συνεχή κατάρτιση καθώς και η 
πρωτοποριακή τεχνογνωσία, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρουμε σε βιομηχανίες, εγκαταστάσεις, αποχετευτικά δίκτυα 
καθώς και στο φυσικό περιβάλλον με τον εξειδικευμένο καθαρισμό ακτών. 
Ο στόχος μας  είναι η  αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην αρχική του 
μορφή και ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του συμβάλλοντας στο οικολογικό 
αποτύπωμα.

Επεξεργασία Υγρών Καταλοίπων.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή των υγρών 
καταλοίπων και της βιολογικής ιλύς εφαρμόζοντας και προσδιορίζοντας 
τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα υγρά κατάλοιπα είναι συνδεδεμένα 
με ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, έχει 
αναπτυχθεί η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μεθόδων για την ασφαλή 
διαχείρισή τους.

Ανακύκλωση Μηχανημάτων.

Η Helenco S.A. αναλαμβάνει την ανακύκλωση μηχανημάτων σε 
βιομηχανικούς χώρους καθώς και προϊόντων βιομηχανίας. Ειδικεύεται  
στην συλλογή, διαλογή, μεταφορά σε πιστοποιημένους φορείς και 
χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση – Συντήρηση Μαρίνας

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση και συντήρηση μαρινών, 
εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης ποιότητας και προστασίας του 
περιβάλλοντος με καθαρισμό θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, εφαρμογή 
πρακτικών αντιρρύπανσης, διαχείρισης όλων των αποβλήτων της καθώς και 
συλλογή, διαλογή, μεταφορά και επεξεργασία αυτών.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας σαν γνώμονα ένα καθαρό περιβάλλον, η Helenco S.A. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας, με σκοπό την βελτίωση 
του οικοσυστήματος προσφέροντας εξειδικευμένο καθαρισμό ακτών, δικτύων υδάτων και αποχέτευσης καθώς  βιομηχανικών μονάδων και 
εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εξειδικευμένος Καθαρισμός Ακτών.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και 
την τεχνογνωσία προσφέροντας εξειδικευμένο καθαρισμό ακτών. 
Αναλαμβάνουμε την συλλογή των απορριμμάτων, γίνεται ανακύκλωση 
των υλικών καθώς και απομάκρυνση των άχρηστων. Η ακτή καταλήγει 
απαλλαγμένη από κάθε πηγή μόλυνσης και ρύπανσης των υδάτων μας 
προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας.

Δίκτυα Υδάτων & Αποχέτευσης.

Ο καθαρισμός δικτύων υδάτων και αποχέτευσης απαιτεί εξειδίκευση και ειδικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Η Helenco S.A. διαθέτοντας και τα δύο αποτελεί 
εγγύηση για τον καθαρισμό, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του δικτύου 
σας.

Καθαρισμός Βιομηχανικών Μονάδων & Μονάγων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία μας προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις για τον ολοκληρωμένο 
καθαρισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων  καθώς και μονάδων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος παρέχοντας λύσεις ειδικευμένες στον πελάτη μας, 
εφαρμόζοντας πράσινες και αποτελεσματικότερες πρακτικές με αποτέλεσμα 
την οικονομία, την  ποιότητα και την  διασφάλισης της εργασίας σε ασφαλές 
και υγιές περιβάλλον.

Περιβαλλοντική Ευθύνη.

H εταιρεία μας με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης έχοντας 
την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
σαν κύριους στόχους, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές, 
συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος για να ένα υγιές και 
ισχυρότερο μέλλον.
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Kοινωνική Εταιρική Eυθύνη & Στόχοι.
H εταιρεία μας με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, έχοντας την 
προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση ποιότητας ζωής σαν κύριους 
στόχους της, επικεντρώνεται στην στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην 
διαρκή εξέλιξη της τόσο σε τεχνογνωσία όσο και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού 
της και στην διαρκή ενημέρωση των πολιτών και πελατών της για την διαχείριση των 
αποβλήτων τους.

Η Helenco S.A. αποσκοπεί στην συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και 
φορείς Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

Όραμα μας είναι η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η 
διατήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος με ιδανικό σκοπό το ‘’ZERO WASTE’’. Με 
αυτό σαν φιλοσοφία, ενθαρρύνουμε την επαναχρησιμοποίηση όλων των προϊόντων 
με μια ανάλογή μέθοδο που χρησιμοποιεί η ίδια η φύση στην επαναχρησιμοποίηση 
των πόρων της.

Στόχος μας είναι η προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού και η προστασία του 
περιβάλλοντος και για αυτούς τους σκοπούς η εταιρείας μας συμμετέχει ενεργά σε 
εθελοντικές δράσεις που λαμβάνουν τόπο σε όλη τη χώρα.

Όραμα μας  είναι η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των 
αποβλήτων, η  διατήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος με ιδανικό 
σκοπό το “ZERO WEST”.

ZEROWEST
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Η Helenco S.A. έχει κάνει συνεργασίες με πολλούς Δήμους και Λιμενικά Ταμεία όπως και με τις παρακάτω επιχειρήσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στην Helenco S.A. επενδύουμε στον πιο σύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων και οχημάτων. 
Έτσι εξασφαλίζουμε την προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τους πελάτες μας. 

Απορριμματοφόρα

Hook Lifts

Skip Loaders

Οχήματα με Σύστημα Αυτοφόρτωσης

Κοντέινερς & Τύπου Πρέσας

Φορτωτές

Σάρωθρα

Κάδοι Απορριμμάτων
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- Mahatma Gandhi

THE FUTURE DEPENDS ON
WHAT YOU DO TODAY
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